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 החלטות ודיונים: 
 

יש פעילות מרשימה של ועדת חינוך. מתקיימים דיונים עם מפעילים פוטנציאלים לגן    – חינוך .1

שבמרפאה הישנה ופתיחת תינוקיה במועדון הישן )קיימת מצוקה של מקום במסודות חינוך לגיל  

הרך בדגש על תינוקיות ( הועד שותף לדיונים ורואה ברצף החינוכי הזה חשיבות גדולה.   

גם כאן   – נו מנסים למצוא מפעיל לצהרון לילדים בכיתות ביה"ס היסודי במקביל הוועדה ואנח

 קיימת מצוקה אמיתית. 
 

הוצגה ההתקדמות בקבלת האישורים מול המועצה. נושא השימור עדיין לא   – מתחם המזכירות  .2

נסגר והדיונים ממשיכים.דעתנו, המגובה בגורמים מקצועיים, היא שהערך המכרזי של המבנה 

 הוא היותו מרכז פעיל לטובת הקהילה וזאת מטרת השיפוץ. 
 

שח    1500- תף בהמועצה הודיע שהיא תשת –  השתתפות המועצה בתקציב פעילות הנוער .3

זהו   –במשכורת המד"ב. בנוסף, המועצה הודיע שתשתתף בעלות ההסעות לפעילויות התנועה 

 מדובר בעזרה משמעותית לפעילות הנוער במושב.  – צעד מבורך 
 

מטרתנו היא לעודד שהמועצה תביא פעילויות   –פעילויות מתנ"ס שלוחת צפון חפר בבית העם  .4

. הוחלט לתקן החלטה קודמת, לבטל את הדרישה לתשלום  תרבות לכלל הגילאים ברחבי המושב

העם ירדו מתקציב הועדה המתאימה  -של בית  הניקיון שכירות על בית העם, ולקבוע שעלויות 

 )נוער / תרבות / ותיקים / ...(.  
 

אישור כריתת עצים אינו   -  דיון בבקשת בלהה וג'קי להב להחלפת העצים הציבוריים מול ביתם  .5

לפקיד היערות לקבלת אישור. פקיד    , באמצעות אגרונום, לשם כך יש לפנות  -בסמכות הוועד  

היערות דורש במידה ומאשר נטיעה של עץ "שווה ערך" במקום העץ שנכרת בהיבט של גודל  

העץ. לוועד אין התנגדות שתיעשה פנייה כזו ע"י משפחת להב. העקרון של "שווה ערך" חשוב גם  

בר בעצים שמטופחים מתקציב הקהילה מזה שנים וראוי  ברמה הסביבתית והקהילתית, מדו

להחליפם )אם בכלל( בעצים בגודל דומה. הועד ידרוש כי במידה ותאושר החלפה תבוצע זו  

בתיאום עם הועד וע"י קבלן הגינון של הכפר האחראי לנושא בכללותו. הועד אינו סבור כי  

 . הקהילה צריכה לממן את הבקשה או ההחלפה

 

מיזה שנים הוא ממוקם באופן שאינו נגיש )מכל הבחינות( והוא יועבר לקומת   –  חדר הזיכרון .6

הקרקע של מגדל המים בה ימוקם גם חלקו היצוגי של הארכיון. ההצעה קבלה את ברכת  

  הביצוע יתואם גם מול צוות הארכיון.   המשפחות השכולות  המתגוררות במושב והוועד החקלאי.



טח מהמועצה האזורית ומהוועדה לשימור אתרים למימון   במקביל אנו ממתינים לתקציב שהוב

 ו בנייתם מחדש של מדרגות מגדל המים ושיפוץ חזיתותי

 

   –( לאחר רצף פגישות6.1.2022עודכן בתאריך  )  - בטיחות הולכי רגל ונגישות בעלי מוגבלויות  .7

  כיםממשיבפרט החניה על המדרכות  בכלל ונושאנושא הבטיחות והנגישות ברחבי המושב 

אותנו. האכיפה שבוצעה עוררה לא מעט תגובות, ובימים האחרונים הינו עסוקים    להעסיק 

- ביום חמישי ה  אוזן קשבת.  ו יבלפנו קבקהילה. כל מי ש  דעותבלהקשיב למגוון רחב מאוד של  

ולאחריהן דיון נוסף של   נציגי משפחות שקבלו דו"ח  3עם  העם -בביתקיימנו פגישה  6.1.2022

 תוכניות לעתיד. מסקנות הדיונים הן: שבו בחנו גם את ההתנהלות לאחור וגם   חברי הועד

הועד שם לו למטרה לחזק את הקהילה במושב. אנחנו רואים בבטיחות ונגישות נושאים   . א

ושא מניעת החניה על  חשובים לקהילה ולכן נמשיך לעסוק בהם. זה כולל את הפעילות בנ

 הכנסת.  -המדרכות ופעילויות נוספות כגון הנגשת מבנה המזכירות ובית

  60%-מיד לאחר פעילות האכיפה נצפתה ברחבי המושב ירידה משמעותית של למעלה מ . ב

בחניה על המדרכות. אנחנו מקווים שמגמה זו תמשך ותתגבר. מכיוון שכך, אין לנו התנגדות  

שהקנסות יבוטלו, ביחוד בהתחשב בכך שלא נעשתה אכיפת חניה במושב במשך שנים,  

ומכיוון שאנו מניחים שאלו שנקנסו אינם מתכוונים להמשיך לחנות בצורה שפוגעת בנגישות,  

מכתב התומך בביטול הקנסות שניתנו, יחד עם   העבירק. הועד בבטיחות, ונוגדת את החו

, ביטול קנסות איננו בשליטתנו ועל כל מי שקיבלו קנס וחושבים שיש סיבה  הבהיר זאת

 לבטלם לפנות למדור חנייה במועצה המקומית.  

לכלי  לחנות כחוק, באופן שמאפשר תנועה בטוחה ונגישה  אנחנו קוראים לכל התושבים   . ג

בי המושב, באופן שאינו מסכן חיי אדם ואינו מבייש את אלו שלהם ח ברי הרגל הרכב ולהולכ 

 קשיי ניידות. 


